
 

 
                                                           ประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   
                      เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
                                     ------------------------------------------------------------- 
  ด้วยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร 
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓   
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังต่อไปนี้  
 

 

๑.  ต าแหน่งที่จะจ้าง 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน  1 ต าแหน่ง  1 อัตรา 

 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศนี้ 
 

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี ตั้งแต่วันที ่ 9 – 30 ธันวาคม 2559  
ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น.   ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่โทร. ๐-๒๙๔๒-
๘๙๘๑-๕  ต่อ ๗7๔, 739, ๗๐๔ 
 

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐาน
ส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
 ๔.๓  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  ตามประกาศรับสมัคร    
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
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 ๔.๕  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหนา้ชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)  
เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า จ านวน ๑ ฉบบั 
     4.7  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดตามประกาศ 
รับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

๔.๘  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย 
(เฉพาะเพศชาย) 
 ๔.9  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน 
 ๔.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยองค์การมหาชน  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
 ๔.๑2  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือนใน-
สถาบันอุดมศึกษา 

๔.๑3  ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 
๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ 
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
๖.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือก  และเกณฑ์การตัดสิน 
 ปรากฎอยู่ในรายละเอียดของต าแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  
จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่  10  มกราคม 2560   ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะอาคาร- 
และสถานที่ หรือ www.vehicle.ku.ac.th 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่    9   ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
             

             
         (นางสาวสุชีพ   จันทอง) 
             ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่  9  ธันวาคม  ๒๕๕9 

........................................................................................ 
 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 12,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๑ อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  ๒.  อายุตั้งแต่ ๒๒ – ๔๐ ปี 
  ๓.  ไดร้ับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ จติวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอรโ์ดยมีเอกสารรับรอง   
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้การบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี 
  3.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งของประเทศไทย 
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
  5.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปญัหาและสรปุเหตุผล 
  6.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอรไ์ด้อย่างเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 
หลักสูตรและวิธกีารคัดเลือก 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตผุล 
   ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรปุเหตผุล  โดยการให้สรปุความหรือ 
ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรปุเหตผุลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโนม้ 
หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรอืให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตผุลโดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่
การทดสอบความสามารถดังกล่าว   

 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบขอ้เขียน  ๑๕๐ คะแนน 
  ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการ
ท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ทั้งนี้  โดยให้ผู้สมคัรสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรูค้วามสามารถท่ัวไป และ  
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ไมต่่ ากว่าร้อยละหา้สบิ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ไดร้ับคัดเลือกต้องเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมต่่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 


